
 சசயல்திட்டச் சரக்கம்

       திரவள்ளர் மாவட்டத்தில் உளள் எண்ணர் உப்பங்கழியில் சற்றச்சழலம் மற்றம் மீன்பிட
  வாழ்வாதாரமம் பாதிகக்ப்பட்டளள்ததக் கறிதத்,    ஓயவ்சபற்ற நதீிபதி ட.  ஹரிபரந்தாமன்

        ததலதமயில் அதமகக்ப்பட்டளள் ஒர மன்ற உறப்பினர் சகாண்ட கழ விசாரதண மமற்சகாண்டத.
        சமட்ராஸ் இன்ஸ்டட்யட் ஆஃப் சடவலப்மன்ட் ஸ்டடஸ் அதமப்பின் ஓயவ்சபற்ற மபராசிரியர் எஸ்.

        ஜானகிராமன் மற்றம் மபராசிரியர் மகசரன் மகாசயல்மஹா ஆகிமயார் இவரக்க இதில் உதவினர்.
         இந்தக் கழவினர் கள ஆயவ் மமற்சகாண்ட எண்ணர் உப்பஙக்ழிக்கச் சசன்ற அங்கள்ள உள்ளர்
       மக்கள் மற்றம் பிற பயனாளர்களிடம் அவர்கள் தரப்பக் கரத்ததக் மகட்டப்சபற்றனர். 

    –     எண்ணர் கிரீக் பகதிதயச் சற்றிலம் மணலி மற்றம் திரவற்றியர் சதாழிற்சாதலப் பகதிகள்,  வட
    சசன்தன அனல் மின் நிதலயம் (என்.சி.ட.பி.எஸ.்),    வல்லரில் உள்ள என்.ட.இ.சி.எல.்   அனல் மின்

நிதலயம்,      எண்ணர் அனல் மின் நிதலயம் (இ.ட.பி.எஸ்.),    காமராஜ் மபார்ட் லிமிடட்,  (மக.பி.எல.்)
    மற்றம் காட்டப்பளள்ியில் உள்ள எல் &   ட மபார்ட் (  தற்மபாத அதானி)   பல சதாழிற்சாதல நடவடக்தககள்

நதடசபற்றவரகின்றன.        காட்டப் பள்ளியிலம் தற்மபாத நிலக்கரிச் சாம்பல் சகாட்டப்படம் இடமான
என்.சி.ட.பி.எஸ்.      ஸிலம் மமலம் அனல் மின்நிதலயங்கள் நிறவவதற்காகத் திட்டமிடப்பட்டள்ளத.

        உப்பஙக்ழிதயச் சற்றித் தற்மபாத அதமநத்ள்ள சதாழிற்சாதலகளின் பல்மவற சட்ட விமராத மற்றம்
     விதிமீறல்கள் கறித்த இந்த அறிகத்க படம் பிடத்தகக்ாட்டகிறத.   சட்டரீதியாக இந்த

      சதாழிற்சாதலகள் பின்பற்ற மவண்டய சற்றச்சழல் விதிமதறகதள இதவ மதறயாகப்
      பின்பற்றகின்றனவா என்பததக் கண்காணிகக் மவண்டய மதறப்படத்தம் அதமப்பகள் மீதான

    கற்றச்சாட்டகதளயம் இந்த அறிகத்க ஆயவ் சசய்கிறத.     விதி மீறல் உளள்ிட்ட மதறமகடகளால்,
      இந்த உப்பங்கழிதய வாழவ்ாதாரமாகக் சகாண்டள்ள மீனவக் கடம்பங்களக்க ஏற்பட்டளள்

   பாதிப்பகளம் இந்த அறிக்தகயில் விவரிக்கப்பட்டள்ளன. 

       இந்த உப்பங்கழியின் நீர்வளத்ததயம் சற்றச்சழல் வளத்ததயம் சீரழிக்கம் பல்மவற
   சதாழிற்சாதலகளின் பட்டயலில் இடம்சபற்றள்ள மக.பி.எல.்,  என்.சி.ட.பி.எஸ்.,  இ.ட.பி.எஸ.்  மற்றம்

என்.ட.இ.சி.எல.்        நிறவனத்திற்க சசாந்தமான வள்ளர் அனல் மின் நிதலயத்தின் மதறமகடகதள
   இந்தக் கழ கறிப்பாக ஆராய்நத்ள்ளத. 

         எண்ணர் உப்பஙக்ழிப் பகதியில் படகில் பயணம் சசய்த பின்னர் மீனவர்களிடம் கரதத் மகட்கம்
   கட்டம் ஒர கடத்தில் நதடசபற்றத.     அப்மபாத மீனவ சமதாயத்தினர் விதிமீறலக்தளச் சட்டக்காட்டத்
       தங்கள் வாழவ்ாதாரம் உடல்நலம் எப்பட எலல்ாம் பாதிகக்ப்படகின்றன என்பதத எடதத்தரத்தனர்.
        சவள்ள அபாயம் பற்றியம் பல்லயிர் வளம் பாதிகக்ப்படவத பற்றியம் அவரக்ள் விவரித்தனர். 

   உப்பஙக்ழிப் பகதியில் படகில் சற்றிவந்தமபாத,     இந்தக் கழ அறிந்தசகாண்ட விஷயங்கள்:  அ)  வட
    சசன்தன அனல் மின் நிதலயம் (என்.சி.ட.பி.எஸ்.),     தமிழக அரச நிரவ்கிக்கம் அரசக்கச்

 சசாந்தமான TANGEDCO        நிறவனம் சடான திரவக் கழிதவ உப்பங்கழியின் மகதத்வராத்தில்
 சவளியிடவத கண்டறியப்பட்டள்ளத.        சடான நரீ் அந்தப் பகதிக்க வரம் மீனவரக்ளக்கம் அங்க

       உள்ள மீன்பிட சதாழிலக்கம் ஆபத்த மிகந்ததவ என்ற மீனவர்கள் சட்டக்காட்டகிறார்கள். காரணம்,
       அதிகமாக சடான நரீ் சவளிமயறம் பகதி ஆபத்தான பகதியாக மாற்றப்பட்டள்ளத. 

ஆ)  என்.சி.ட.பி.எஸ்.        ஸிலிரந்த ஏராளமாக நிலக்கரி சாம்பல் மசகரிப்ப களத்தின் நரீ் வாடகால்
      வழியாக எண்ணர் உப்பங்கழியில் வநத் மசர்வததப் பாரக்்க மடந்தத.    அங்க ஏராளமாக நிலக்கரிச்

  சாம்பல் கவிந்த கிடப்பதால்,     அத நதியின் ஆழத்தத 14   அடயிலிரநத் 1   அல்லத 2  அடயாக
கதறத்தவிட்டத.         இதனால் வாயக்்காலில் படக மலம் அங்கச் சசலவ்த மிகவம் கடனமாக இரந்தத.

       நிலகக்ரிச் சாம்பல் கவியல் தண்ணீர் மட்டத்திற்க மமல் ஆஙக்ாஙம்க காணப்படகிறத.  இந்தக்
      கழவினரடன் வநத்ிரந்த மீனவத் ததலவரக்ள் கற்றப்பட என்.ட.இ.சி.எல்.    வள்ளர் அனல் மின்
        நிதலயமம்கட இமத மாதிரியான நிலக்கரி சாம்பல் கழிவகதள இந்த உப்பஙக்ழியில் சகாட்டகிறத.

    அதவம் இமத மாதிரியான விதளதவமய ஏற்படத்தியள்ளத. 



இ)     அனல் மின்நிலயத்திலிரநத் நீர்தம்தகக்க் களதத்ில்,    தரப்பிடத்த தபப்தலன்களின் வழியாக
          கசியம் நச்சதத்ன்தம வாய்ந்த நிலக்கரிச் சாம்பல் கழம்ப நதியில் வநத் சகாட்ட கான்க்ரீட் மபான்ற

       தளத்தத உரவாகக்ியள்ளதால் அங்க சவளிப்பதடயான எந்த விதமான உயிரி சசயல்பாடகளம்
 இல்லாமல் காணப்படகிறத. 

ஈ)  மினி-   ரத்னா சபாததத்தற நிறவனமான,    காமராஜ் மபார்ட் லிமிடட்,    மணல் மற்றம் கடலிலிரந்த
        தரவ்ாரப்பட்ட சபாரள்கதள ஒர பதிய நிலப்பகதிதய உரவாகக் எண்ணர் உப்பங்கழியில் வந்த

சகாட்டயளள்த.    இந்தச் சசயல்பாடகளின்மபாத காயல்கள்,     அதலஓட்டம் மிகக் மசற்ற நிலங்கள்,
     சதப்ப நிலஙக்ள் மற்றம் இயற்தக வடகால்கள் அழிக்கப்பட்டவிட்டன.   இந்தச் சட்டவிமராதமான

      நடவடக்தகதய மீனவர்கள் எதிர்த்த காரணதத்ால் இநத் நடவடகத்க தற்காலிகமாக
நிறத்தப்பட்டள்ளத.        அதல ஓட்டம் அதிகமாக உளள் நீரந்ிதலகளின் நிலத்தத மீண்டம் மீட்சடடக்கம்

 சசயல் சி.ஆர.்இசட்.   அறிவிக்தகயின் கழீ் ததடசசயய்ப்பட்டள்ளத.
 
உ)       அத்திப்பட்ட கிராம வதரயதறக்கள் உள்ள உப்பஙக்ழிப் பகதியில்,    காமராஜ் மபார்ட் நிறவனம்

    தரவ்ாரிய மண்தண அதலஏற்ற ஈரநிலப் பகதியிலம்,   உப்பங்கழிப் பகதியிலம் சகாட்டயள்ளத. இதன்
         மலம் மிகப் சபரிய நிலக்கரி மற்றம் இரம்பத் தாத மசமிப்பக் கிடஙத்க உரவாக்கியளள்த.  இந்த

    இடத்தில் இப்மபாத தனியார் நிறவனஙக்ள் சசயல்படகின்றன.    இவ்வாற உப்பஙக்ழிகள் மற்றம்
      அதலஏற்ற நரீ் நிதலகளில் உளள் மறஉரிதம மகாரல் 2011-   ம் ஆண்டன் சி.ஆர்.இசட். அறிவிக்தகயின்

 கழீ் ததடசசயய்ப்பட்டளள்த.       சகாட்டப்படம் மண்ணிலிரக்கம் நண்மணல் கசிநத் மீதமள்ள நதிப்
        பகதியில் கலநத் நதிதயச் மசறாக்கி அதன் ஆழத்ததக் கதறப்பமதாட சவளள் நதீரக்

  சகாண்டசசல்லம் திறதனயம் கதறக்கிறத. 

ஊ)           காமராஜ் மபார்ட் லிமிடட் உப்பங்கழி பகதியில் மபார்ட் மதல் நிலகக்ரி மசமிப்பக் கிடங்கவதர மிகப்
  சபரிய வரப்தபக் கட்டயளள்த.   ஏறக்கதறய 1  கி.மீ.   அகலமள்ள நதி,    அந்தப் பகதிவதர 30

  மீட்டர்களக்கம் கழீ் கதறக்கப்பட்டவிட்டத.       அந்த இதடசவளியம்கட மிக அதிக அளவில் மசற
       நிதறந்த காணப்படகிறத என்றம் கதறந்த அதலமயற்றக் காலகட்டங்களில் இதன் கறகம்க

      ஆற்றப்பயணம் மமற்சகாள்ள மடயாதபட இரப்பதாகவம் இங்கள்ள மீனவர்கள் கறகின்றனர். இந்தக்
        கட்டமானமம விதிமீறலாகத் சதன்படகிறத என்றம் அதல ஏற்ற இறகக்ஙக்ள் அதிகமாக உளள்

       நரீ்நிதலகளின் நரீ் ஓட்டத்ததத் தடக்கம் வதகயில் இரப்பதால் இப்படப்பட்டக் கட்டமானங்கள்
2011-   ம் ஆண்டன் சி.ஆர்.இசட்.   அறிவிகத்கயின் கீழ் அனமதிக்கக்கடாததவ. 

எ)   என்.ட.இ.சி.எல்.        லின் ஓவர்சஹட் நிலக்கரி கன்மவயல் சபல்ட் நதிதயக் கடக்கம் இடத்தில்
   பகக்ிஙக்ாம் கால்வாயின் ஒர பகதி,        சபரிய சபரிய மண் மற்றம் நிலக்கரி சாம்பல் கவியல்களக்கக்

   கழீ் காணாமல் மபாயவ்ிட்டத கண்டறியப்பட்டளள்த.

ஏ)    ஏராளமான கட்டமானஙக்ள் -  ரயில்மவ பாலங்கள்,     சாதலகளில் உளள் பாலங்கள் மற்றம் கன்மவயர்
 சபல்ட்டகள் -       நதியின் பல இடஙக்ளில் கறக்கம் சநடக்கமாக காணப்படகின்றன.   இப்படப்பட்ட 10

    கட்டமானஙக்ள் இங்க உளள்தாக மீனவரக்ள் கறகின்றனர்.    இதவ ஒவச்வான்றம் தண்களின் மமல்
கட்டப்பட்டள்ளன.         இந்தக் கட்டமானஙக்தளக் கட்டய அதமப்பகள் கட்டமான மவதலகள் மடந்த

     பிறக தண்களக்க இதடமய கிடந்த சிததவகதள அகற்றவிலத்ல.    கவிநத் கிடக்கம் சிததவகள்
      நதி நமீராட்டத்தத திதசதிரப்பியதடன் ஆபத்தான ஆற்ற சகாந்தளிப்தப ஏற்படத்தியள்ளன.

   ஆற்றவழி மபாக்கவரத்தக்கம் ததடதய உண்டாகக்ியிரக்கின்றன.

ஐ)   பக்கிங்காம் காலவ்ாய்,    காட்டக்கப்பத்தில் நதியடன் கலகக்ிறத.    அந்த இடத்தில் தர்நாற்றமான
    எண்சணய் பிசபிசப்பான கரப்ப திரவம் நிரம்பியள்ளத.    மணலி சதாழிற்சாதலப் பகதியிலிரநத்

   சவளிமயறம் பிசபிசப்பான கழிவகளம் திரவற்றியர்,    கத்திவாகக்ம் ஆகிய நகராட்சிப்
       பகதிகளிலிரநத் சவளிமயற்றப்படம் திடக்கழிவகளம் கழிவ நீரம்தான் இதற்கக் காரணம் என

   மீனவர்கள் இந்தக் கழவினரிடம் சதரிவித்தனர்.
 



ஒ)    சாதல வழியாகவம்,        படக மலமாகவம் சசன்றமபாத எண்ணர் அனல் மின் நிதலய
    பதகமபாக்கியிலிரந்த சவளிமயறம் அடர்த்தியான பதகதயக் காணமடந்தத.  என்.ட.இ.சி.எல.்,

        கிரஷரிலிரநத் சவளிமயறவதாகக் கறப்படம் நிலக்கரி தச மிகப் சபரிய மமகத்தத உரவாக்ககிறத.
     அத காற்றில் அடத்தச் சசல்லப்பட்டததயம் காண மநர்ந்தத.  என்.சி.ட.பி.எஸ்.,  மற்றம்

என்.ட.இ.சி.எல.்       ஆகிய பதகமபாக்கியிலிரந்த சவளிமயறம் இந்தப் பதக அடர்த்தியாக
    இல்லாவிட்டாலம் அததக் கண்ணால் காணமடந்தத. 

 தய்தமயான தண்ணீர்,  ஈரநிலம்,  சதப்பநிலம்,  உப்பஙக்ழிகள்,  மடதவகள்,  இறால்கள்,  நண்டகள்
      நிதறந்திரந்த ஆழமான கால்வாய்கள் சழ்ந்திரந்த இந்த நதி இப்மபாத,   கறகிவரம் கட்தடயாக

மாறிவிட்டத.     மீன்பிடப்ப கதறந்தவரவதாகப் பகார் கறம் மீனவர்கள்,  வாடகத்கயாளர்கள் இவற்றின்
       சதவ ஏற்க மடயாத வதகயில் இரப்பதாகவம் மீன்கள் மாசபட்டள்ளதாகக் கவதலசகாள்வதாகவம்

கறவதால்,        பிடக்கம் மீன்களக்கக்கட சந்ததயில் டமான்ட் கதறந்த வரவதாகவம் இவரக்ள்
கறகிறார்கள்.        மீன் பிடப்பதற்காகத் தண்ணீரில் இறங்கபவர்களக்கம் மதால் வியாதிகள் அதிகமாக
உண்டாகின்றன.          அனல் மின் நிதலயங்கள் பகதியில் காற்ற மாசபட்டரப்பதாக அந்தப் பகதி மக்கள்

 பகார் கறியள்ளனர். 

  இந்தக் கழவினர் பார்த்ததவ,     மகட்டவற்றின் அடப்பதடயில் பின்வரம் விஷயஙக்தள
அறிநத்சகாண்டள்ளனர்:   

அ)       விதிமீறல்கள் நதடசபறவததயம் இயற்தகக்கம் மகக்ளின் வாழவ்ாதாரங்களக்கம் ஊற
       விதளவிப்பததயம் தடத்தச் சட்டத்தத அமல்படத்த மவண்டய சபாறப்பிலம் உளள் மாநில,  மத்திய

    அரசகளின் அதமப்பகளாலத்ான் சபரம்பாலான விதிமீறல்கள் மமற்சகாளள்ப்பட்டள்ளன. 
   
ஆ)    அனல் மின் நிதலயஙக்ளான என்.சி.ட.பி.எஸ.்,  மற்றம் என்.ட.இ.சி.எல்.  நிறவனங்கள் சகாட்டம்

 நிலகக்ரி சாம்பல்கள்,       காமராஜ் மபார்ட் நிறவனம் சகாட்டம் தர்வாரிய மண்,   பலம்வற அதமப்பகள்
       கட்டயள்ள பல்மவற பாலங்களின் தண்களக்க இதடமய உளள் கட்டமானச் சிததவகள்

        அகற்றப்படாமல் இரப்பத ஆகியதவ நதிகளின் சவளள் நீதர அடத்தச் சசல்லம் ஆற்றதலப்
 சபரமளவில் கதறதத்ள்ளத.  மமலம்,  என்.சி.ட.பி.எஸ்.,   மற்றம் என்.ட.இ.சி.எல.்  களின் நிலகக்ரிச்

         சாம்பல் கழிவகளம் கிழக்க மநாக்கிப் பாயம் தண்ணீர் மற்றம் சகாசஸத்தல ஆற்றின் கிதளநதிகளின்
   தண்ணீர் பாயம் மவகத்ததத் தடகக்ிறத.      இதனால் இந்த அதமப்பகதளச் சற்றிலம் சவளள்ம் ஏற்படம்

 நிதல உண்டாகிறத.  அத்திப்பட்ட,  எர்ணாவர்,      எண்ணர் ஆகிய இடஙக்ளில் சவள்ளம் ஏற்படவதற்க
      இந்த அதமப்பகளின் சபாறப்பற்ற சசயல்களத்ான் காரணம் எனக் கறலாம்.

இ)   இந்த அப்பட்டமான,       மநரடயான விதிமீறல்கள் சட்ட அமல்படத்தலக்ள் ஒட்டசமாத்தமாக இலத்ல
 என்பததமய சட்டக்காட்டகின்றன.  மாவட்ட நிர்வாகம்,  சபாதப்பணித் ததற,   மாநில கடமலார மண்டல
 மமலாண்தம ஆதணயம்,         தமிழந்ாட மாசக் கட்டப்பாட வாரியம் மற்றம் காவல்ததற ஆகிய சில

   மக்கிய அதமப்பகள் சசயல்படாமல் உளள்ன. 

ஈ)    கதறநத்வரம் மீன்களின் எண்ணிக்தக,    மமாசதடந்தவரம் மீன்களின் தரம்,   வர்த்தக ரீதியாக
    மதிப்ப வாய்ந்த உயிரினஙக்ள் அரகி வரதல்,      மாசதடந்த தண்ணீரில் சசன்ற வரவதால் ஏற்படம்

    உடல்நலப் பிரச்சிதனகள் ஆகியவற்றால் கிராம மகக்ள்,    கறிப்பாக மீனவரக்ள் கடதமயாக
 பாதிக்கப்பட்ட வரகிறார்கள்.

  இந்தக் கழவின் பரிந்ததரகள்: 

அ)         உப்பஙக்ழிக்க அரகில் இரக்கம் அதனத்த மின் உற்பத்தி நிதலயஙக்ள் மற்றம்
      சதாழிற்சாதலகளின் சசயல்பாடகதளயம் மமற்பாரத்வயிட ஒர விரிவான ஆயவ் உடனடயாக

 மமற்சகாள்ளப்பட மவண்டம்.     நரீ்நிதலகளில் இவற்றின் கழிவகள் சவளிமயற்றப்படவத



  நிறத்தப்படவதத உறதிசசய்யப்பட மவண்டம்.      மமலம் இந்த நிறவனஙக்ள் இயங்கம் சற்றச்சழல்
   நிலவரங்களின் அதனத்த விதிமீறல்களகக்ாகவம் கடதமயான,   மன்மததியிடப்பட்ட அபராதங்கள்

 விதிக்கப்பட மவண்டம். 

ஆ)      சதாழிற்சாதலகளின் விரிவாக்கத்திற்க வதரயதற விதிக்கப்பட மவண்டம்.   மாச உண்டாக்கம்
சதாழிற்சாதலகள்,     மின் உற்பத்தி நிதலயஙக்ள் (    பதிய அல்லத விரிவாகக்த்தின் மலம்)  மமலம்

 அனமதிக்கப்படக் கடாத.      இந்தப் பகதிகளில் சற்றச்சழல் தாகக்ம் கறித்த மழதமயான, விரிவான,
    ஒட்டசமாத்தமான மதிப்பீட்ட ஆய்வ நடதத்ப்பட்ட மவண்டம்.    அதவதர எந்த திட்டத்ததயம்

சகாண்டவரக்கடாத. 

இ)    என்.சி.ட.பி.எஸ.்,   மற்றம் என்.ட.இ.சி.எல்.,     மற்றம் காமராஜ் ததறமகதத்ிற்கப் பல்மவற
      சட்டஙக்ளின் கீழ் வழஙக்ப்பட்டள்ள சற்றச்சழல் உரிமஙக்ளக்கான விதிமதறகள் மீறப்பட்டள்ளத

  சதள்ளத் சதளிவாக இரப்பதால்,      இந்த நிறவனஙக்ளின் விரிவாக்கம் உடனடயாக நிறத்தப்பட
மவண்டம். 

ஈ)       எண்ணர் உப்பங்கழியின் கறகம்க அதமக்கப்பட்டள்ள தற்மபாததய அதனத்தக்
கட்டமானஙக்தளயம், கறிப்பாக, சி.ஆர.்இசட்.   அறிவிக்தக மற்றம் நீர்நிதலகள்,  நதிகள் சதாடர்பான

     உரிய சட்டங்களின் அடப்பதடயில் ஆய்வ சசய்ய மவண்டம்.     இதன் அடப்பதடயில் விதி மீறல்கள்
   கறித்த நடவடக்தக எடகக்ப்பட மவண்டம். 

உ)  சவர்கள்,   நிரப்பப்பட்டளள் கப்தபகள்,    நமீராட்டதத்த மடக்கம் ததடகள்,   நீரந்ிதலகள் மீதான
     ஆக்ரமிப்பகள் ஆகிய அதனத்தம் அகற்றப்படவத உறதிப்படத்தப்பட மவண்டம்.  மாசதடந்தள்ள

      நரீ்நிதலகதளத் தய்தமப்படத்தவதற்கான மாற்ற நடவடக்தககதள ஆராயவ்தற்க ஒர கழதவ
 அதமக்க மவண்டம்.      நதிகதள மாசபடத்தமவாதர நதி மீட்ப சசயலத்ிட்டங்களில்

       ஈடபடத்தவதற்கான நடவடக்தககதள மாநில கடற்கதர மண்டல நிர்வாக ஆதணயமம் தமிழந்ாட
    மாசக் கட்டப்பாட வாரியமம் ஈடபட மவண்டம்.     அப்மபாததான் சவளள் நரீ் ததடயின்றி பாய்வதற்கம்

   கடல்வாழ் உயிரினங்கதள பாதகாப்பதற்கம் வழிபிறக்கம். 

ஊ)          நதி மகதத்வாரத்தில் படந்தள்ள வண்டலக்தளத் தரவ்ாரி அகற்றி நதியின் ஆழத்தத மீட்க
மவண்டம்.        சீரழிக்கப்பட்டள்ள சதப்ப நிலதத்த மீட்ட நீர் வாழ் உயிரினங்களின் இனப்சபரக்கத்ததயம்

  பாதகாப்தபயம் உறதிப்படத்த மவண்டம். 

எ)   நதிநீர் அசத்தமானதால்,     ஆமராகக்ியமம் வாழ்வாதாரமம் பாதிகக்ப்பட்டள்ள கிராம மக்களக்கம்
    நதிதயப் பயன்படத்தமவாரக்கம் இழப்பீட வழங்கப்பட மவண்டம். 

ஏ)        உள்ளர் மகக்ளின் ஆமராக்கியமம் வாழக்்தகயம் சதாழிற்சாதலகளின் மாச நடவடகத்ககளால்
        பாதிக்கப்பட்டள்ளத கறித்த மதசியத் சதாற்ற மநாயியல் அதமப்ப மபான்ற ததலசிறந்த நிறவனங்கள்

   மலம் ஆய்வ சசயய் மவண்டம்.         உடல் மற்றம் மன நலம் கறிதத் விரிவாகவம் மழதமயாகவம் இந்த
  ஆய்வ நடத்தப்பட மவண்டம்.      சற்றச்சழல் உடலந்லன் பாதிப்பத் சதாடர்பான பிரச்சிதனகதளக்

கண்டறிவதற்கம்,       தகயாள்வதற்கம் உள்ளர் மரத்தவ அடப்பதட வசதிகதள மமம்படத்த மவண்டம். 

ஐ)    சற்றச்சழல சட்டங்கதள மீறதல்,      உரிய சட்டஙக்ளின் கழீ் கற்றங்களாகக் கரதப்படவதால்,
   தமிழந்ாட மாசக் கட்டப்பாட வாரியம்,  என்.சி.ட.பி.எஸ.்,   மற்றம் என்.ட.இ.சி.எல்.,   காமராஜ் மபார்ட்

 மற்றம் இ.ட.பி.எஸ்.   ஆகிய நிறவனங்கள,்     ஆக்ரமிப்பாளர்கள் மீத நம்பகமான கிரிமினல்
  நடவடக்தகதய எடகக் மவண்டம்.     இப்படப்பட்ட நடவடக்தககளால்தான் மதறமகடகதளத் தடக்க

மடயம். 
  


